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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะเศรษฐศาสตร์   

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

EC201   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
Microeconomics  

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต      

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิราภรณ์ ชาวงษ ์  

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการเรียนท่ี 1/2559  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 EC102       เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 23504 อาคาร 23 ชั้น 5 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
และหอ้ง 22402 อาคาร 22 ชั้น 4 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
วนัท่ี 25 กรกฎาคม  2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์สภาพน่ิงเปรียบเทียบของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

2. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัการผลิตและตน้ทุนการผลิต 
3. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผกูขาด ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด และ

ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
4. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัตลาดปัจจยัการผลิต ตามเง่ือนไขแบบต่างๆ 
5. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัดุลยภาพทัว่ไปและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
6. ใหน้กัศึกษามีความรู้เก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าใหต้ลาดเกิดความลม้เหลวและแนวทางแกไ้ข 

 
2 วตัถุประสงค์ของรายวชิา 

1. สามารถอธิบายสาระส าคขัของเน้ือหาในแต่ละบทได ้
2. สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจในแต่ละหวัขอ้ท่ีศึกษาได ้
3. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาไปประยกุตใ์ชใ้นสภาพความเป็นจริงได้ 
4. สามารถน าความรู้ความเขา้ใจจากการศึกษาวชิาน้ีเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไปได ้

 

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

     การวเิคราะห์เก่ียวกบัทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต  และตน้ทุนการผลิต โครงสร้างและ
พฤติกรรมของตลาดผลผลิต และตลาดปัจจยัการผลิตแบบต่างๆ  ดุลยภาพทัว่ไป และประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ  สาเหตุของความลม้เหลวของกลไกราคาในการจดัสรรทรัพยากรและแนวทางแกไ้ข 
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2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

- ไม่มีการฝึกปฏิบติั/
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง 
6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษาทราบใน ประมวลการสอน 
รายวชิา 

 อาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศึกษานอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคลหรือ 
กลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงจะตอ้งมีการนดัหมายล่วงหนา้   

 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

(1) ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคขั 
(4) มีทศันคติท่ีดีต่อวชิาชีพ 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการใชค้วามรู้ในวชิาชีพต่อบุคคล องคก์รและสังคม 

 (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 
1.2 วธีิการสอน  

(1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิา 
(2) ท าแบบฝึกหดัและทดสอบในชั้นเรียน โดยให้นกัศึกษาฝึกหดัความซ่ือสัตยแ์ละตรงต่อเวลา 
(3) ร่วมอภิปรายปัขหาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจริยธรรมและคุณธรรม 
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1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) พฤติกรรมการเขา้เรียนอยา่งสม ่าเสมอ  การส่งงานตรงต่อเวลา และการแต่งกายถูกระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

(2) การท าแบบฝึกหดัและท าการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียนดว้ยตนเอง 
(3) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  

1. มีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์สภาพน่ิงเปรียบเทียบของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2. มีความรู้เก่ียวกบัการผลิตและตน้ทุนการผลิต 
3. มีความรู้และสามารถวเิคราะห์เก่ียวกบัตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผกูขาด ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง

ผกูขาด และตลาดผูข้ายนอ้ยราย 
4. มีความรู้เก่ียวกบัตลาดปัจจยัการผลิต ตามเง่ือนไขแบบต่างๆ 
5. มีความรู้เก่ียวกบัดุลยภาพทัว่ไปและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
6. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัสาเหตุพื้นฐานของการเกิดความลม้เหลวของตลาด 
7. มีความสามารถในการน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์นการอธิบายปัขหาทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาคท่ีเกิดข้ึนในโลกความเป็นจริง 
      2.2 วธีิการสอน 

(1)  การบรรยาย และการท าแบบฝึกหดั 

(2) ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
(3) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online  Learning/Internet-based-Learning) 
(4) การอภิปรายในหอ้งเรียน  

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  การท าแบบฝึกหดั 
(2) การศึกษาบทเรียนตามท่ีอาจารยม์อบหมาย และสามารถคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆผา่นเครือข่าย 

อินเทอร์เน็ต 
(3) การสอบกลางภาคและปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการ 

ประยกุตใ์ช ้
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3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

พฒันาใหมี้การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถวเิคราะห์ปัขหาและเสนอ 

แนวทางในการแกไ้ขปัขหาทางดา้นเศรษฐศาสตร์จุลภาคได ้

3.2 วธีิการสอน 

(1) การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในชั้นเรียนในการอภิปรายปัขหาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(2) การวเิคราะห์ปัขหาเศรษฐศาสตร์จุลภาค  เช่น การวิเคราะห์ผลของการใชน้โยบายของ

รัฐในการแทรกแซงกลไกของตลาด การวเิคราะห์ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงปัจจยั
ภายนอกท่ีส่งผลต่อตลาดสินคา้และบริการ ผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากการผลิตท่ีมีต่อ
สวสัดิการของสังคม เป็นตน้ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้ทฤษฎีและการประยกุต ์
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา  

(1)  พฒันาทกัษะในการร่วมวเิคราะห์ปัขหาต่างๆในชั้นเรียน 
(2) พฒันาสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัและกบัผูส้อน 
(3) พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี มีความซ่ือสัตย ์และมีน ้าใจต่อ 

                                  เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายแบบฝึกหดั ให้นกัศึกษาท าในชั้นเรียน และท าเป็นการบา้น  
(2) ก าหนดส่ง และเฉลยโดยใหน้กัศึกษามีส่วนร่วม 

 
4.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ตรวจและประเมินแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาน ามาส่ง 
(2)  ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเฉลยแบบฝึกหดั  
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(1) พฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขโดยการใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั และวเิคราะห์
ปัขหาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยใชว้ธีิการค านวณผลลพัธ์เป็นตวัเลข 
(2) พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยใหเ้ขา้บทเรียนจาก Hybrid Learning ซ่ึงมี  

                            website ของวชิาโดยตรง มีการส่ือสารกบันกัศึกษาโดยผา่นบทเรียนทางอินเตอร์เน็ท 
5.2 วธีิการสอน 

(1) ยกตวัอยา่งการวเิคราะห์ในเชิงตวัเลขใหน้กัศึกษาไดฝึ้กหดัในการแกปั้ขหา  
(2) สร้างแบบฝึกหดัในเชิงตวัเลขเพื่อให้นกัศึกษาแกปั้ขหา 
(3) เฉลยแบบฝึกหดั พร้อมกบัแนะน าขอ้บกพร่องของนกัศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไ้ข 
(4) มีการน าบทเรียน upload ไวใ้น Hybrid Learning ของ website มหาวทิยาลยั 

                           หอการคา้ไทย 
5.3 วธีิการประเมินผล 

(1)  ตรวจประเมินแบบฝึกหดัท่ีนกัศึกษาส่ง 
(2) ตรวจสอบจ านวนคร้ังของการเขา้สู่บทเรียนทาง website 
(3) ประเมินการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 บทน า 
1.1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
เศรษฐศาสตร์มหภาค 
1.2 แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
1.3 การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
1.4 ปัขหาการแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
1.5 บทบาทของคณิตศาสตร์ในวชิา
เศรษฐศาสตร์ 

   3 บรรยายและท าแบบฝึกหดั 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์ 
 

2 บทท่ี 2 ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
   2.1 เส้นแสดงความพอใจเท่ากนั 
   2.2 การแสวงหาความพอใจสูงสุดของ 
   ผูบ้ริโภค 
   2.3 การสร้างเส้นอุปสงค ์

3 บรรยายและท าแบบฝึกหดั 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์ 

3-4    2.4 ความยดืหยุน่ของอุปสงค ์ 
      2.4.1 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อ
ราคา  
      2.4.2 ความยดืหยุน่ของอุปสงคต่์อ
รายได ้ 
      2.4.3 ความยดืหยุน่ไขวข้องอุปสงค ์
   2.5 ผลทางดา้นรายได ้และผลทางดา้น
การทดแทน 

- การแสดงผลทางดา้นรายไดแ้ละผล
ทางดา้นการทดแทนกรณี  Hick 
และ Slutsky 

6 บรรยาย และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

   2.6 การประยกุตท์ฤษฎีเส้นแสดงความ
พอใจเท่ากนั 

5 บทท่ี 3 ทฤษฎีการผลิต 
   3.1 ฟังกช์นัการผลิต 
      3.1.1 ฟังกช์นัการผลิตในระยะสั้น 
      3.1.2 ฟังกช์นัการผลิตในระยะยาว 
  3.2 เส้นแสดงผลผลิตเท่ากนั  
  3.3 ความยดืหยุน่แห่งการทดแทนกนั
ของปัจจยัการผลิต 
  3.4 การแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดของผูผ้ลิต 
    - Constrained Output Maximization 
    - Constrained Cost Minimization 

3 บรรยายและท าแบบฝึกหดั 
 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

6 บทท่ี 4 ตน้ทุนการผลิต 
   4.1 ตน้ทุนประเภทต่างๆ 
   4.2 ตน้ทุนการผลิตในระยะสั้น 
   4.3 ตน้ทุนการผลิตในระยะยาว 

3 บรรยาย และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

7 บทท่ี 5 ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
  5.1 ดุลยภาพในระยะสั้นของผูผ้ลิตใน
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 
 5.2 เส้นอุปทานในระยะสั้นของผูผ้ลิตใน
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์  
 5.3 ดุลยภาพในระยะยาวของผูผ้ลิตใน
ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ 

3 บรรยาย และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

8 สอบกลางภาค    
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

9 5.4 การประเมินนโยบายของรัฐบาล 
    5.4.1 การก าหนดราคาขั้นต ่า 
    5.4.2 การพยงุราคา 
    5.4.3 การก าหนดโควตาการผลิต 
    5.4.4 การก าหนดโควตาการน าเขา้และ
การตั้งก าแพงภาษี 
   5.4.5 ผลกระทบของภาษี หรือเงิน
อุดหนุน 

3 บรรยาย และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

10 บทท่ี 6 ตลาดผกูขาด 
   6.1 การก าหนดราคาและผลผลิตใน
ตลาดผกูขาด 
  6.2 ผลของการเก็บภาษีจากผูผ้กูขาด 

3 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

11   6.3 เปรียบเทียบสวสัดิการของสังคม
ระหวา่งตลาดผกูขาดกบัตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ 
 6.4 การก าหนดราคาสินคา้แตกต่างกนั 

3 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

12 บทท่ี 7 ตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
7.1 ดุลยภาพระยะสั้นของผูผ้ลิตในตลาด
ก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
7.2 ดุลยภาพระยะยาวของผูผ้ลิตในตลาด
ก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด 
7.3 เปรียบเทียบระหวา่งผูผ้ลิตในตลาด
แข่งขนัสมบูรณ์ กบัตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึง
ผกูขาด 

3 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

13 บทท่ี 8 ตลาดผูข้ายนอ้ยราย 3 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

   8.1 แบบจ าลองของ Cournot 
   8.2 แบบจ าลองของ Stackelberg 
   8.3 แบบจ าลองของ Bertrand 
   8.4 แบบจ าลองเส้นอุปสงคห์กัมุม 
   8.5 กรณีท่ีผูข้ายมีการรวมตวัเป็น Cartel 

14 บทท่ี 9 ตลาดปัจจยัการผลิต 
   9.1 อุปสงคส์ าหรับปัจจยัการผลิต 
     - กรณีท่ีตลาดปัจจยัการผลิต และตลาด
ผลผลิตแข่งขนัสมบูรณ์  
     - กรณีท่ีตลาดปัจจยัการผลิตแข่งขนั
สมบูรณ์ แต่ตลาดผลผลิตผกูขาด 
     - กรณีท่ีตลาดปัจจยัการผลิตมีการ
ผกูขาดในการซ้ือ และตลาดผลผลิต
ผกูขาด 
  9.2 อุปทานของปัจจยัการผลิต 
     - การเลือกระหวา่งรายไดแ้ละการ
พกัผอ่น 
     - อุปทานของแรงงาน 

3 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์

15 บทท่ี 10 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และ
ความลม้เหลวของตลาด 
   10.1 สภาวะท่ีดีท่ีสุดของพาเรโต 
(Pareto Optimality) 
     - Pareto Optimality for Consumption 
     - Pareto Optimality for Production 
     - Pareto Optimality in General 
  10.2 ประสิทธิภาพในตลาดแข่งขนั
สมบูรณ์ (The Efficiency of Perfect 

3 บรรยาย  และท าแบบฝึกหดั ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ ์
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 
กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

Competition) 
 10.3 ประสิทธิภาพในตลาดแข่งขนัไม่
สมบูรณ์ (The Efficiency of Imperfect 
Competition) 
10.4 ความลม้เหลวของตลาด 

16 สอบปลายภาค    
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1  

1. การเขา้ชั้นเรียนและแบบฝึกหดั 
2. สอบกลางภาค 
3. สอบปลายภาค 

1-16 
8 

16 

10% 
40% 
50% 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

- ชุมพร สมร่าง  เศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
- นราทิพย ์ชุติวงศ ์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- Browning, E. K. and Zupan, M. A. , Microeconomics Theory and Applications, 8th edition, John  
Wiley & Sons, Inc. 

 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
             - Henderson J. and R. Quandt, 1980, Microeconomic Theory: A Mathematical Approach, Third       



12 
 

             Edition, McGraw-Hill, Inc. 
             - Mas-Colell A., M. Whinston and J. Green, 1995, Microeconomic Theory, Oxford University   
             Press. 
            - Pindyck, R. and D. Rubinfeld, 2000, Microeconomics, Fifth Edition, Pentrice Hall. 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
https://www.clarku.edu/faculty/juzhang/pdf/301LN7.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand 
http://www.eco.nm.ru/consumer_choice.htm 
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand 
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand 
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_elasticity_of_demand 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_elasticity_of_demand 
http://msci.chandra.ac.th/econ/Elasticity.ppt 
http://econ.tu.ac.th/archan/SUPACHAI/ec210_2_46/presentC3.ppt 
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_support 
http://www.college-cram.com/study/economics/presentations/634 
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm 
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand 
http://www.investopedia.com/university/economics/economics3.asp 
http://www.answers.com/topic/supply-and-demand 
http://kr.mnsu.edu/~renner/supdem.htm 
http://www.businessbookmall.com/Economics_4_Demand_and_Supply.htm 
http://wps.prenhall.com/bp_ayers_micro_1/0,,487008-,00.utf8.html 
http://ingrimayne.com/econ/DemandSupply/OverviewSD.html 
http://www.csuchico.edu/~fshockley/syllabi/ch3.html/ 
http://schools-wikipedia.org/wp/s/Supply_and_demand.htm 
http://msci.chandra.ac.th/econ/ch2dseq.doc 

https://www.clarku.edu/faculty/juzhang/pdf/301LN7.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand
http://www.eco.nm.ru/consumer_choice.htm
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_elasticity_of_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Income_elasticity_of_demand
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross_elasticity_of_demand
http://msci.chandra.ac.th/econ/Elasticity.ppt
http://econ.tu.ac.th/archan/SUPACHAI/ec210_2_46/presentC3.ppt
http://en.wikipedia.org/wiki/Price_support
http://www.college-cram.com/study/economics/presentations/634
http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand
http://www.investopedia.com/university/economics/economics3.asp
http://www.answers.com/topic/supply-and-demand
http://kr.mnsu.edu/~renner/supdem.htm
http://www.businessbookmall.com/Economics_4_Demand_and_Supply.htm
http://wps.prenhall.com/bp_ayers_micro_1/0,,487008-,00.utf8.html
http://ingrimayne.com/econ/DemandSupply/OverviewSD.html
http://www.csuchico.edu/~fshockley/syllabi/ch3.html/
http://schools-wikipedia.org/wp/s/Supply_and_demand.htm
http://msci.chandra.ac.th/econ/ch2dseq.doc
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http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function 
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function 
http://cepa.newschool.edu/het/essays/product/prodfunc.htm 
http://ingrimayne.com/econ/TheFirm/ProductionFunct.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cobb-Douglas_function 
http://www.humboldt.edu/~microeco/product.htm 
http://www.ses.wsu.edu/people/faculty/rosenman/web198/prod.htm 
http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/ModMicro/MM07_Production/Interm_MICRO_07.pdf 
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/ch/dimret4.html 
http://www.econ.hku.hk/~schiu/production1.pdf 
http://www.idbsu.edu/econ/lreynol/web/PDF/Production_and_Cost.pdf 
http://www.willamette.edu/~fthompso/ManEX/Sem119-Costs/Cost.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_costs 
http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_competition 
http://spot.colorado.edu/~kaplan/econ2010/section9/section9-main.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly 
http://www.ses.wsu.edu/People/faculty/rosenman/dist301/monopol2.htm 
http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/mic/mic5.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopolistic_competition 
http://www.answers.com/topic/monopolistic-competition 
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/Imch/MC1.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Oligopoly 
http://www.emu.edu.tr/~hjenkins/econ101/ECON-101_Chapter%2014.PDF 
http://economics.csusb.edu/faculty/nilsson/courses/econ200/19-Oligopoly.pdf 
 

 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function
http://en.wikipedia.org/wiki/Production_function
http://cepa.newschool.edu/het/essays/product/prodfunc.htm
http://ingrimayne.com/econ/TheFirm/ProductionFunct.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Cobb-Douglas_function
http://www.humboldt.edu/~microeco/product.htm
http://www.ses.wsu.edu/people/faculty/rosenman/web198/prod.htm
http://www.unc.edu/depts/econ/byrns_web/ModMicro/MM07_Production/Interm_MICRO_07.pdf
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/ch/dimret4.html
http://www.econ.hku.hk/~schiu/production1.pdf
http://www.idbsu.edu/econ/lreynol/web/PDF/Production_and_Cost.pdf
http://www.willamette.edu/~fthompso/ManEX/Sem119-Costs/Cost.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Marginal_costs
http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_competition
http://spot.colorado.edu/~kaplan/econ2010/section9/section9-main.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly
http://www.ses.wsu.edu/People/faculty/rosenman/dist301/monopol2.htm
http://www.peoi.org/Courses/Coursesen/mic/mic5.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Monopolistic_competition
http://www.answers.com/topic/monopolistic-competition
http://william-king.www.drexel.edu/top/prin/txt/Imch/MC1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Oligopoly
http://www.emu.edu.tr/~hjenkins/econ101/ECON-101_Chapter%2014.PDF
http://economics.csusb.edu/faculty/nilsson/courses/econ200/19-Oligopoly.pdf
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา โดย 

1. การสนทนาสอบถามความคิดเห็นระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา 
3. การประเมินผลอาจารยผ์ูส้อนโดยนกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
อาจารยผ์ูส้อนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการสอบของนกัศึกษา และท ารายงานสรุป 

พฒันาการของนกัศึกษา ปัขหา อุปสรรค และแนวทางแกไ้ขเพื่อปรับปรุงรายวชิาใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
3. การปรับปรุงการสอน  

1. ประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา  การประเมินการสอนของตนเอง  ตลอดจนสรุปปัขหา 
อุปสรรค  และแนวทางแกไ้ข เพื่อน าไปปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

2. แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนในวิชาอ่ืนๆเพื่อจะไดน้ าเทคนิค วิธีการใหม่ๆมาใช้
ในการปรับปรุงการสอนใหดี้ข้ึน 

3. ปรับปรุงรายละเอียดของวชิาใหท้นัสมยัต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ทางการเงิน 
4. คณะเศรษฐศาสตร์มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนทุกวชิาเป็นประจ าทุกปี  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
      1.ไดมี้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาท่ีสอน โดยมีคณะกรรมการก ากบั
มาตรฐานวชิาการ เป็นผูต้รวจสอบในการออกขอ้สอบ การตรวจขอ้สอบ การตดัเกรดของนกัศึกษา 

            2. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัค าถามในขอ้สอบจากผูใ้ช้บณัฑิต เพื่อปรับปรุงมาตรฐานขอ้สอบให้
เป็นไปตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

    จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการ 
สอนและรายละเอียดวชิาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน โดย 

1.ปรับปรุงเน้ือหารายวชิาทุกๆ 3 ปี หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการก ากบัมาตรฐาน 
วชิาการตามขอ้ 4 
                  2. น าผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ้2 (กลยทุธ์การประเมินการสอน) มาพฒันาเน้ือหา
สาระต่างๆของวชิา และปรับปรุงวธีิการเรียนการสอนใหต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
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